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İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ VE 
KORUNMA PRENSİPLERİ İLE 

TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI

(Kaza Sonrası Açılan Davalar)

İş kazası sonrası açılan davalar

• Ceza kanunu

Ceza davası

•Maddi tazminat

•Manevi 
tazminat

•Destekten 
yoksun kalma

•Borçlar kanunu

Tazminat davası

• 5510 GSSK

Rücu davası
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İş kazası sonucunda

• İş kazasından dolayı gelir almak için işçi veya hak sahipleri (eş, çocuk,

anne – baba) SGK ya başvurabilir. (5 yıl içinde)

• SGK tarafından karşılanmayan zararlar, için işçi ve işçinin yakınları
işverene karşı tazminat davası açabilir(10 yıl).

Ceza davası...
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CEZA DAVASI

• Ceza davasında kişinin cezalandırılabilmesi için bir SUÇUN OLUŞMASI

gerekmektedir.

• Sorumluluktan bahsedilebilmesi için, aynı zamanda bir ZARARIN

OLUŞMASI gerekmektedir.

CEZA YARGILAMASINDA TANIMLAR

• Suçun BİLEREK ve SONUCU İSTENEREK işlenmesine KASIT

denmektedir.

• Suçun bilerek fakat sonucu istenmeden işlenmesi haline

TAKSİRLİ SUÇ denmektedir.
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5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

1- TAKSİRLE YARALAMA (mad. 89)
Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da
algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir
yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

MADDE: 85

TAKSİRLE ÖLDÜRME

(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin
ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş
ise, kişi üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



24.11.2017

5

Maddi tazminat davası…

Manevi tazminat davası...
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Destekten yoksun kalma…

Tazminat 
Hukuku

Maddi 
Tazminat

Destekten 
Yoksun Kalma 

Tazminatı

İş Göremezlik 
Tazminatı

Manevi 
Tazminat
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TAZMİNAT DAVALARI:

• Tazminat davaları, zararın tazmin edilmesini hedefler.

• İş Kazalarından dolayı tazminat davası, olayın meydana

gelmesinden veya zararın fark edilmesinden itibaren 10 yıl

içinde açılması gereklidir. Aksi halde zaman aşımına uğramış

olur.

• Tazminat davalarının hukuki kaynağı BORÇLAR KANUNU DUR.

• MADDİ TAZMİNAT: İşçinin işyerinde alınmamış iş sağlığı ve iş

güvenliği tedbirleri sonucu, bedensel bütünlüğü zarar görmüş ise
,(maddi bir zarara uğramış ise) talep edilir.

• MANEVİ TAZMİNAT: İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda acı,
keder, üzüntü meydana gelmiş ise talep edilir.
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İŞVERENDEN TAZMİNAT 
TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN

- İşverenin KUSURLU BİR DAVRANIŞI

- Bu davranış neticesinde doğan bir ZARAR

- Kusurla zarar arasında UYGUN İLLİYET BAĞI

İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI 

(Borçlar Kanunu Madde 46)

• Çalışma Gücünün Kaybından Doğan Zararlar: Kişinin bedenen uğradığı zarar nedeniyle

eski kazancını elde edememesinden kaynaklanan gelir kaybı.(Kolu kopan şoför)

• Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Kaynaklanan Zararlar: Uğradığı kaza nedeniyle

işçinin ekonomik geleceğinin sarsılması: garson olarak çalışan işçinin yüzünün yanması

nedeniyle bu işini kaybetmesi gibi.

• Tedavi masrafları. İş Göremezlik tazminatını almak için ancak kazaya uğrayan dava

açabilir. Yakınları veya bir başkası dava açamaz.
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İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATININ 
HESABINDA

• Kazazedenin yaşı (YAŞAM SÜRESİNİN TESPİTİ)

• Aldığı ücret 

• Maluliyet oranı 

• Kusur Oranı 

DESTEKTEN YOKSUN KALMA 

TAZMİNATI

(Borçlar Kanunu Madde 45)

• İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda kişinin ölmesi

durumunda, bu kişi hayattayken destek verdiği kişilerin, bu
desteklerini yitirmiş olmaları dolayısıyla, oluşan zararlarının

tazminine yöneliktir.

• Yardımdan mahrum kalan bu kişi, anne-baba, eş, çocuk, kardeş,

birlikte yaşanılan ama evli olmayan kadın arkadaş vs. olabilir.
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Manevi Tazminat: (BK m.47

• Duyulan elem ve acı ruhsal dengenin bozulması, yaşama

sevincinin azalması sebebiyle Borçlar Kanununun 47 maddesi

gereğince verilen tazminattır.

• Dava bu maddede belirtilen hak dolayısıyla, kazazede veya ölümü
durumunda ölünün yakınları tarafından (veya manevi zararını

ispat edebilecek diğer kişiler tarafından) açılabilir.

MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLEME KRİTERLERİ
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI:  (BK m.47)

• Zararın büyülüğüne,

• Mağdurun ekonomik durumuna ve

• İşverenin ekonomik durumuna   göre

• Hakim tarafından  takdir edilir.
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Rücu Davası…

SGK tarafından açılan Rücu davası:

• Bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meydana gelen

maddi kayıplar, SGK tarafından karşılanır.

• SGK, yaptığı masrafları, SSGSSK’nun 21. ve 23. maddesi gereğince
olaydaki kusurları oranında İşverene veya Üçüncü şahıslara rücu

edebilir.

• Bu sebeple, SGK, olayda kusurlu olan kişilerden tazmin etmek için
rücuan alacak davası açar.
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İŞVERENE RÜCU (MAD.21) 

İşverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği
mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, kurumca

sigortalıya veya hak sahiplerine bu kanun gereğince yapılan veya ileride
yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk
peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

SGK NIN RÜCU EDEBİLMESİ İÇİN;
iş kazasının…
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ÖLEN SİGORTALIYA VE HAK SAHİPLERİNE 
RÜCU EDİLEMEZ!

• Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu
Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek
ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana
gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası
sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca
rücû edilmez.

RÜCU DAVASINDA KUSUR

• İşveren tarafından işe giriş bildirgesinin, süresi içerisinde SGK’ya

verilmemesi halinde, bu süre içerisinde meydana gelen İş

kazasından kaynaklanan tazminatın tamamı, ayrıca bir kusur

aranmaksızın işverenden tahsil edilir. (5510 m.23)
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İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINA 3. 

KİŞİNİN KUSURU NEDEN OLMUŞSA

•

• İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle
meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride
yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk
peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve
şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir. (M.21)

SGK TARAFINDAN; GEÇİCİ 

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİRİNİN AZALTILMASININ 

KOŞULLARI:

a) İş Kazası, meslek hastalığı nedeniyle tedavi gören işçi, hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere

uymaması sonucu tedavi süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, malûl

kalmasına neden olması halinde, geçici iş göremezlik gelirinin dörtte birine kadarı Kurumca

eksiltilir.

b) Kendi ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya

hastalanan sigortalının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir.

c) Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan

veya Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı

tutarında ödenir.


